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KATALOG VÝROBKŮ
(PROTIEROZNÍ A MULČOVACÍ)

PROTIEROZNÍ A MULČOVACÍ VÝROBKY
Materiál

Životnost

Popis

Agrotex EKO

Biomasa

36 - 60
měsíců

Rozložitelná ekotextilie
pro ochranu proti erozi
a plevelům

Geomanet J

Juta

12 - 24
měsíců

Jutová síť pro
dočasnou proti erozní
ochranu zemních svahů

Geomanet K

Kokos

36 - 60
měsíců

Kokosová síť k dočasné
protierozní ochraně zemních
svahů a břehů toků

Kokos, plast

36 - 60
měsíců

Kokosová rohož pro dočasnou
protierozní ochranu zemních
svahů a mulčování. Zpevněná
plastovou síťovinou

60 měsíců

Pro snížení erozních účinků
přívalové vody tekoucí po
svazích nebo pro stabilizaci
břehových linií potoků a řek

Výrobek
BIO

BIO

BIO

Geomat K-P

BIO

Coir Log
(kokosový válec)

Kokos

Trinter

Polypropylen,
vysokohustotní
polyethylen

> 25 let

Trojrozměrná georohož pro
trvalou proti erozní ochranu
zemních svahů

Agrotex N

Polypropylen

60 měsíců

Netkaná zahradní mulčovací
textilie černé nebo hnědé
barvy

Agrotex T

Kokos, plast

až 10 let

Tkaná školkařská textilie
proti prorůstání plevele

Geopin Steel
Wood

Ocel, dřevo

> 10 let

Kotvící kolíky a skoby
pro ukotvení sítí, rohoží
a textilií

GEOMANET K + AGROTEX N + COIR LOG

GEOMANET K + AGROTEX N

AGROTEX EKO

GEOMANET J

GEOMAT K-P

COIR LOG

GEOMAT K-P

GEOMANET K

Proč my?
1

Máme zkušenosti
Od roku 1998 sbíráme zkušenosti a chceme se o ně podělit. Jsou za námi stovky zajímavých
konstrukcí, které vám rádi ukážeme. Každý z nás výborně ovládá svůj obor.

2

Umíme projektovat i stavět
Řekněte nám své představy a my pro vás najdeme to nejlepší možné řešení.
A nezáleží na tom, jestli chcete radu, projekt nebo celou stavbu.

3

Volíme jednoduchost
V jednoduchosti je síla. Složité stavby jsou drahé a náročné na výstavbu.
Proto volíme jednoduchá funkční řešení.

4

Ručíme za spolehlivost
Naše řešení jsou výsledkem poctivé práce autorizovaných inženýrů z oboru geotechniky,
dopravního, mostního a inženýrského stavitelství. Za svou práci ručíme.

5

Hrajeme poctivě
Správné technické řešení vašeho problému je pro nás prvořadé.
Nemusíme se podbízet a prodávat za každou cenu.

Potřebujete technickou pomoc?

Chcete zpracovat nabídku?

Kontaktujte naše technické oddělení

Kontaktujte naše obchodní oddělení

e-mail:

technika@geomat.cz

e-mail:

obchod@geomat.cz

telefon:

+420 548 218 901

web:

www.geomat.cz

Chcete poslat objednávku?

Chcete o výrobcích vědět více?

Pište nebo volejte

Navštivte naše webové stránky.

e-mail:

logistika@geomat.eu

telefon:

+420 548 218 902

weby:

www.ekotextilie.cz
www.geomat.cz
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